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 مقي رارتج سجل يةدوعلسا بيةرعلا لكةمملا
مقر ةفاضملا ةميقلا ةبيض  ر

ر 2021 لاملا ماعلل ةيدوعسلا ةيبرعلا سيوس تيديرك ةكش ةرادإ سلجم ريرقت  ي
ر  وةكسلا عن ينوسالهيرتقر دمقي أنةيدالسعو ةيبالعر يسسو ديتيكر ةارإد مجلس يس

رر اكم ،لامعألا ةيجيتابسا نع ًلضف ،2021 لاملا امعال لخال اهءداأ ةنيبم ةيلاملا تاشؤملا و لخادلا قيقدتلا  يي
ر .2021 ربمسيد 31 فهتنملاماعلل رجراخلاعجارملاريرقتواهتاضاحيإو ةالمدقق ةيالمال اتباسالح يرتقرال يتضمن يي ي

 يمنابأ انيمسل ليدو .د 

 ةارداإل مجلس ئيسر

 ئجاتنو ةيسيئالر اتهطشأن

2 



    
          

             
        

       
       

 

  

 

 
      

       

         

         

     

    

          

      

       

      

       

     

        

 

 

  

1 

2 

 يةدعولسا بيةرعلاسيوس يتيدرك
فتاه 9700 203 1 966+  .ب.ص 5000
 سكاف دك فهلملا قيرط سيوس يتيدرك 9794 203 1 966+

08104-37 مقية رلاملاقلسوا ئةهي صةخر  ضايرلا 12361 – 6858
1010228645 
3000035774 

 مقي رارتج سجل يةدوعلسا بيةرعلا لكةمملا
مقر ةفاضملا ةميقلا ةبيض  ر

 4 ............................................................................ةيدالسعو ةيبالعر يسسو ديتيكر عل ةماع ةرظن

5 .................................................................................................................. 

6 ر .........................................................................................  لامعألا ةيجيتابساو ةيسيئالر ةطشناأل

ر  7..............................................................................................................ةارداإلو ةكسلا ةمكوح

3 

4 

8 ...................................................................................................... 1-4 

 12 ......................................................................................................................اطرالمخ ةارإد
ر نوناقلا تاباسحلا عجارم ريرقتو لاملا ءادألا  يي

5 

614............................................................................... 

18................................................................................................................. 7 

18.............................................................................................................. 

 ةينوناالق ءاتاجزالو اتبعقوال

 19 .............................................................................................................ىخراأل اتصاحاإلف

19.................................................................................................. 9 

19............................................................................................. 

 20 ........................................................................................ايالعل ةارداإل ة وارداإل مجلس أتافمك

10 

11 

12 

 ةارداإل مجلس ةكلم

 اناللجة وكمالحو يكله

 ةيخلالدا ةاجعالمر

 ةاجعالمر ةنلج تعهد 8

 ةالقعال ذات فاطراأل اتصاحإف

3 



    
          

             
        

       
       

 

  

 

       

                      

                        

 
 

             

            

    

   

      

    

   

   

  

                  

                   

               

                 

  
           

 

  

1 

 يةدعولسا بيةرعلاسيوس يتيدرك
 9700 203 1 966+ فتاه 5000.ب.ص

 9794 203 1 966+ سكاف دك فهلملا قيرط سيوس يتيدرك
 37-08104 مقية رلاملاقلسوا ئةهي صةخر 12361 – 6858 ضايرلا

1010228645 
3000035774 

 مقي رارتج سجل يةدوعلسا بيةرعلا لكةمملا
مقر ةفاضملا ةميقلا ةبيض  ر

 يةدولسعا بيةرلعا يسسو يديترك ة علة عامظرن
ر رر  (احدو خصشةكشر ةقلغم ةمهاسم ةكش يه "( ةكسلا)" ةيدوعسلا ةيبرعلا سيوس تيديرك

 1010228645 مقر يارتج سجل جببمو ةيدالسعو ةيبالعر
( 

 افقالمو) ـه1428 صفر 1 خيبتار
ي  ف ةلجسم

19 
 ةكلمملا

 2007(. ريا ربف

 ةيتثمارساال اتياجتحاال ةيبتلل ةالمصمم تامخدالو اتجتنالم من يدالعد ةيدالسعو ةيبالعر يسسو يتيدكر دمقت
 : يلي ام كلذ لمشي .ةيلاملا قوسلا ةئيه حئاول عل ءانب ءللعمال ةيالمالو

-1 

-2 

 ملاتعال

 ةارداإل

-

-

 ةيتثمارساال يقالصناد ةارإد

 اتتثمارساال ةارإد

-3 

-4 

-5 

ر  بيتبلا

 ةرالمشو

 ظالحف

 امالهأعءلبد اتهافقموو 37-08104 مقر ةيالمال قالسو ةئيه ةخصر عل ةيدالسعو ةيبرالع يسسو ديتيكر حصلت
رر ر ر يمهاسملا و ةكسلا لام سأر هاندأ لودجلا يبي مك ،2008 برتوكأ 20 ف  : ي

يراني 1 2019 ر 31 2020 بمسيد ر 31 2021  بمسيد

سهماأل عدد ةبسنال سهماأل عدد ةبسنال سهماأل عدد  ةبسنال

73750000 %100 73750000 %100 73750000 %100  يسسو تييدكر
ر يج هيا
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نهتأ يثح ح،اجنبال 2021 لاملا ماعلا للتك  ي
ًً ر  سوملم امدقت ةكسال قتحق اكم .اائهشإن

 مقي رارتج سجل يةدوعلسا بيةرعلا لكةمملا
مقر ةفاضملا ةميقلا ةبيض  ر

 ةداراإل مجلس مةكل 2

 ولاأل ةللمر حابرأ يقبتحق امالع ةيدوعسلاةيبرعلاسيوستيديركةكشر
 ونح دمقتال اصلتو التز الو ة،يونسال املهعةطخ فيذنت صعيد عل ا منذ

ر ررر ر ةيبرعلا ةكلمملا ف لاملا قاوسأ و تاوبلا ةرادإ لاجم ف عسوتال إل فتهد تلا لجألا ةيلطو اتهيجيتابسا ذيفنت  ي يي
ر ر رر 2021 ماعفةمهم ةيافإض اتمبادر ةدعةكسلاتقلطأامك،ييلودلاوييلحملااهئالمع دعم خالل من ة،يدالسعو  ي

رر رر رر .ةكلمملا ف اهتيجيتابسا قيقحت ف اهردوب مهستس تلا و ةطاسولاو تاوبلا ةرادإ ف اهتاردق زيزعتل  ييي ي
ًً ررر ر ةدافتسالالإةيدوعسلاةيبرعلاسيوستيديركفدهتذإ،ةكسلاةيجيتابسافايساسأانكرتاوبلاةرادإ اطشنلظي  ي

ر رر .ةكلمملا ف انئالمع حلاصل ةيلدولا انتاقدرو انتا ربخ استغاللو ،تاوبلا ةرادإ ف ةيالعالم سيسو يتيدكر كنب ة ربخ نم  يي
رر ءارمد ةارداإل تضم يثحةيتثمارساال اتمخدالو اتشارتسالا يمتقد إل اتوبلاةرادإقيرفلتحو ،2021 عام فو  ي

رر  ةطشناأل تايتوسم دتشه اكم ،تاكسلاو دارفألا نم انئالمعل ةيتثمارساال للوالح ضلأف يمتقدل يلهؤم ظافمح
رً ً .يرتقرال هذا من 3 سمالق فحضوملاو،2020 ماعبةنراقماببكاشاعتناماعلالالخ داتايراإلو  ي

ر رر يلهؤملا بناجألا نيرمثتسملا تاتياجاح ةيبمل ةساطالو اتمخد إطالق ادةإع ف 2019 امالع خالل ةكسلا حتنج  ي
ر ر ةيقالسو ةحصال صعيد عل 2021 ناثلا امهاع خالل ةعراستم ةربصو تمن تلاو ،ةالمبادل تاياقاتف ءعمالو  يي

 داتايراإل ادةيزو ءالعمال دةقاع يعستول متعددة اتمبادر ذينفت عل ةارداإل صتحر امك ،ءاوس د ٍح لع تاداريإلاو
رر  ةنرامق ةكسلل ةبمتم اتقدر متقدو ةيباجيإ ئجاتن امالع خالل ذةنفمال ع يشارالم قتحق يثح ،ةتباث ةبتوب

ر ً رر يسحتو عمالاأل ءداأ ف نازتوال يقتحق إل ايلاح اهفيذنت يجارال اتلمبادرا ديتؤ نأ قعتوالم منو ،يسفانملاب  ي
.2022 لاملا امالع خالل ءدااأل ىتوسم  ي

ر ًً مع امنتز قالسو ف سلموم نستح مع ةيتثمارساال ةيفالمرص تامخدال صعيد عل ايوق اشاعتنا 2021 امعال شهد  ي
ر فيذنت عل ةيتثمارساال ةيفالمرص اتمخدال يقفر عمل يثح ،ةيالعالم 19-فيدكو ةحئاج اتهضفر تلا دويقلا ارسنحا ً ي ر ر نم يقي لع ةارداإل مجلس نإ .ةددعتم صرف ايلاح سردي و ،دةيجد اتفقص عقد ف حجنو ،متعددة اتفقص  ي

ر ر ،ةيقوس ةصح كالتماو ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا لاجم ف لبقتسم ومن قيقحتل ةكسلل ةرفوتملا تانامكاإل  يي
 .سيوس تيديرك ةعومجمل ةيملاعلا تاالقدر من ةادتفسباال كذلو

رر ،ةحئاالج اهتضرف تلا اتيحدتال من غمالر عل ةيبفعال لمعلاب ةكسلا ىلد ةباقالرو ةكمالحو جذونم ستمرا اكم  ي
رً تاستمر ،ةحئاجلاب ةطبترملا تايدحتلا عم لماعتلا ف سيوس ديتيكر ةعومجمل لاعفلاو ع يسلا جهنلا عم ايشامتو  ي
ر ر يشملو،متهمسالوايهظفمو ةحصايمس ال عمال،األ ةيارتمراس انلضم ءاتاجراالو بطاالضو يعجم يقبطتفةكسلا  ي

ررر ررر مابلالاولمعلارقمفعامتجالادعابتلالعظافحلاويفظوملل(لبملانم) بعد عن العمل :لاثملاليبس عل كذل  يي
ر ر  يف نواهتن مل اننأ ركذلاب ردجيو ،يطلاخملا عبتت ءاتااجرو تحاالال ةارإدو ةصحال ةارزو بلق من ةضوالمفر بياعملاب

 ةاصالخ فورظال بعض مع ملاتعلل انهيستح عن لضف،اتهمكحو بطاوضو عمالألا دةبجو ةقتعلالم ءاتاجراإل خاذتا
رر رر ةينقت تايلمع ترمتسا و ،لامعالا ف عاطقنا تالاح ةكسلا دهشت مل يثح ،(لبملا نم) دعب عن العمل ثلم  ي
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 يف ةيساسألا قفارملاو تامولعملا
رر  يينعملا يكراشملا روضح

 مقي رارتج سجل يةدوعلسا بيةرعلا لكةمملا
مقر ةفاضملا ةميقلا ةبيض  ر

 مع ةيتياداع ةربصو العمل ةكمالحو انلج يعجم اصلتو و ،عقوتملا بسح لمعلا ر
 .سيوس تيديرك ةعومجمل ةيلودلا بياالمع سببح اهتاعامتجا

ر رر انلامعأتالاجمنملاجملكف نموالو دمتقال قيقحتمبعن،2021 امع خالل اتجازنإو دمتق من اهنققحام غمر  ي
ر  تيديكر تسع انب،جاألو ييدوعسلا ينتثمرسللم اتنتجمو اتمخد من همنقد ام لبفضو ل،بالمق امالع خالل

ررر ر ر ةيؤر قيقحت راطإ ف ةقثلاب ظحي كيسك ،ةكلمملا ف ةيلاملا قاوسألا ريوطت ف ةكراشملل ةيدوعسلا ةيبرعلا سيوس  ي يي
 . 2030 ةكالممل

ر 3  لامعألا ةيجيتابساو ئيسيةلرا طةنشألا
ر  تاوبلا ةرادإ 1-3

رر ر  ةيراشتاس اتمخد يمتقدب تاوبلا ةرادإ قيرف مقوي يثح تاكسلاو دارف ألا نم ءالمعلل ااتهمخد تاوبلا ةرادإ دمتق
 اتقدر مع ةباسنتم ةيتثماراس ططخو اتيصوت تشمل يسسو تييدكر كنبل ةيتثمارساال ةيؤالر مع افقتوم بشكل
 .ةيلاالم همتقدرو لبوالمق اطرخالم معدل يثح من ءالعمال

ًً ر  يقصنادوةيالمال اقراألو تشمل ة،يالمال قالسو ةئيه لدى ًلجسمايرامثتسااجتنم 85 نعديزياماهئالمعلةكسلارفوت
َّ ر 2020 امعةيانهبةارالمد فظامحالةمخد ةفاضإتلثمدقو.ىرخأفارطأوسيوستيديركاهريديتلارامثتسالا ي ًً ً فالهد هوو،لحملاقلسوا اتتياجحال ةئممالال تامدخلاوتاجتنملاضرعةدايزلاايلاحعسنثيحامهمازاجنإ  ي

 .هيقلتحق اتلمبادرا من يدالعد إطالق يتم الذي

رر ً
 يلهؤملا فظاالمح ءاردم نم اقيرف مضت يثح ةيتثمارساال اتمخدال و اتارشتساال يمتقد إل تاوبلا ةرادا تلتحو

ر الحفظو ةاردإلا حتت لصواأل تبلغ و ،ءالمعلا اهيلع لصحي تلا ةميقلا زيزعتو ةيثمارتساال لوالحل أفضل يمتقدل  ي
ر . 2021 ربمسيد 31 ف يدوعس لاير رايلم 3.49  ي

رر ر  فدهتست و تاوبلا ةرادا ةيجيتابسا تازكترم ،اتمخدال و تانتجالم ضعر يستح و ءالعمال ةاعدق ادةيز ثلمت
 .ظفحلا و ةرادالا تحت لوصالا ةميق ةدايز

 لوصاأل ةارإد 2-3

ر  تحت لصواأل جمح ادةيزو انئعمال عل – تثمارساال يقنادص – انتامخد ع يزتو لصواأل ةارإد ةيجيتابسا تشمل
ر نم ءالمعلا عم ى ربكتاقفص ءارجإ عقوتملا نمو اطشنال اهذ ومن ف ةرادملا ظفاالمح ةمخد اهمتس يث،حةارداإل  ي

رر ر .ضايالر عفر – يسسو ديتيكر من ةمالمقد ضولقرا راطإ ف لبقتسملا ف تاكسلا  يي
رر نامضل ميلقإلا ديعصلا لع تاوبلا ةرادإ قيرف عم بقر عن العمل ةكسلا لدى لوصاأل ةارإد يقفر اصليو اكم  ي

 .فادهألاكتل يقتحق
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 ي امالع سنتحللةتيجنا ا ةيتثمارسالا ةيفالمرص ةطشناأل دتشه

 مقي رارتج سجل يةدوعلسا بيةرعلا لكةمملا
مقر ةفاضملا ةميقلا ةبيض  ر

 ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا 3-3

ر ًً  دىأامم قالسو تاهاتجاو عملالفوظر ف يوق شاعتنا
 معناوتعالةاصلمووةيتثمارساالةيفالمرص يقفر يزتعزلةارداإلططتخ،ةكالممل خلداتافقصال من يدالعد عقد إل

رً ر ةكلمملا ف ءالمعلل اصيصخ ةممصم للوح يمتقدل يسوت سييدرك ةعومجم ىدل يصتخملا  ي
رر منض ةكالممل ف لاملا قاوسأ ف سعتوال نحو ةيبفعال امهساإل ةاصلمول ةيدالسعو ةيبالعر يسسو تييدكر فتهد  يي

رر .ةكلمملا لع ةصاخ ةروصب زكرت تلا ةيتثمارساال ةيفالمرص اتمخدال ةطشنأل ةييمقلاإل يسوت سييدكر ةيجيتابسا  ي
 ةساطالو اتمخد 4-3

ر  يلهؤملا بناجألا نيرمثتسملا ةمدخل ةيقوسلا ةفرعملاو ةيذيفنتلا تاردقلا ءارثإ لع ةطاسولا ةطشنأ زكرت
ر ر . ةشابم ةروصب لحملا قوسلا لإ لوصولا ف مهتابلطتم معد نع ًلضف ة،يتثمارساال تاسسالمؤو  يي

ً رًر ر حتبأص إذ عمالاأل جمح ف اتباث اومن ةكسلا هيف قتحق ةساطالو اتمخدل ناثلا امالع 2021 لاملا ماعلا ثليم  ي يي
رر رً %15 تعادل ةيقسو ةحصب ةكلمملا ف ييملاع ءاطسو ةسمخ لضفأ يب ايلاح ةيدالسعو ةيبالعر يسسو تييدكر  ي

ر عسوتللرمتسملارامثتسالاةيجيتابساتأسفر اكم ،امالع اللخ ديوسع الير ليارم 31.3 ةميقبتالوادتلامجالثمت  ي
ر اتمخد يمتقد عل ةالقدروتالوادتلاةميقف ةعيشةدايزل أدت ،ةيبايجإ ئجاتن عن دةيجد اتنتجمةافإض ربع ًً ي ر .ايلود و ايلحم ءالمعلا ةدعاق ةدايز فادهتسا ف ةطاسولا تامدخ رمتست و ،ءالعمال من ةاسعو ةعلمجمو  ي

ر يف لاملا قاوسأل رمتسملا روطتلا وحن ةيباجيإو ةمهم ةوطخ (ةاصمق) ةيالمال اقراألو ةاصمق كزمر حداثتاس ثليم ر ُ ةيبعرلا يسوس يتيدكر ءعمال لصوح انضملةمزاللاتاينقتلافرامثتساللاهدوهجةرادإلاسركت يثح ة،كالممل  ي
 .ةبرجت لضفأ لع ةيدوعسلا

ر  اهترادإو ةكسلا ةمكوح 4
ر  سيوس تيديركبياعم و ةيمالال قالسو ةئيه اتبلطتم عم شامتي ةمكوحلل فعال إطار دجوو أن ةارداإل مجلس ىير
ً ر بياعمل مامتهالا نم ردق ىصقأ ةرادإلا سلجم لوي ،كلذل اقيقحتو .ةالفعال ةباقرلاو ةرادإلل يروض رمأ ةيملاعلا  ي

ً  .ءالمعلاو كالملا حلاصم ةيامحو ةيفافشلا زيزعتل ايعس تاسرامملا لضفأو ةمكوحال

ر امالع لالخو . رج هيا سيوس تيديركنولثمي ءاضعأ ةبعرأ مهنيب نم ءاضعأ ةتس نم ةكسلا ةرادإ سلجم فلأتي  ي
ةرداإ مجلس إل جدد ءاأعض ةبعأر ماضمناوءاأعض ةبعأر ةاستقال بعد ةارداإل مجلس يلكشتةإعاد تم ،2021 لاملا  ي

:لاتلاك ،ةيدالسعو ةيبالعر يسسو تييدكر  ي

يدجدال للعضو ةيسمالر ةالصف  جددال المجلس ءاأعض
 المجلس ءاأعض
 يليقتسملا

 قمالر
 لسلستلا

قلتسم عضوو ةارداإل مجلس ئيسر يمنابأ انيمسل ليدو ./د هبتاك مهدي 1 

7 



    
          

             
        

       
       

 

  

 

 

  

   

   
            

           

                   

              

 

                          

               

                 

 

    

 

    

          

ي
ر

 يةدعولسا بيةرعلا سيوس يتيدرك
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 مقي رارتج سجل يةدوعلسا بيةرعلا لكةمملا
مقر ةفاضملا ةميقلا ةبيض  ر

يدجدال للعضو ةيسمالر ةالصف  جددال المجلس ءاأعض
 المجلس ءاأعض
 يليقتسملا

 قمالر
 لسلستلا

ةاجعالمر ةنيس لجئرل وتقسم عضو نعيمال قطار الغصن هدى 2 

ذيينفت بغ ةارإد مجلس عضو انمهلو دراهبج نابسع سعد 3 

ذيينفت بغ ةارإد مجلس عضو يزلقوا اجدم مدياالغ الدخ 4 

رر  امالع خالل ةيلخادلا تاقفاوملا ذخأو يبسانملا يحشرملا ةلباقمب ةارداإل مجلس ليكشت ادةإع عل العمل بدأ
ر .ةيالمال قوسال ةئيه ةافقمو عل لالحصو بعد 2022 يراني ف هنم ءاتهناال تمو ،2021 لاملا  يي

ر  .ةيتقاللساال انملض اهل أعمالع المجلس فسي يثح ةارداإل جلسم عن ةاجعالمر ةنثق لجبنت

 اناللجة وكمالحو يكله 1-4

 ةارداإل مجلس ءاأعض

 :مهؤامسأ ةيلاتلا ءاضعألا نم 2021 ربمسيد 31 خ ية بتارارداإل مجلس ألفتي

8 
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 مقي رارتج سجل يةدوعلسا بيةرعلا لكةمملا
مقر ةفاضملا ةميقلا ةبيض  ر

ىرخأ ةرادإ سلاجم ف ةيوضع نصبالم  ءاعضاأل

ً ا تولي  كيمللتح ديالسعو كزالمر ةاسئر يلاح
:لي ام ةاسئر ككذلو ي،جارتال ي

 ةيدالسعو ةيبالعر ةكالممل ،دجوال فداور •
ر ةيبالعر ةكالممل ة،يالصناع منابأ شةك • ي

 ةيدالسعو
ر  ،ل(از)عو ةيبرالع لالعز تاصناع شةك •

 ةيدالسعو ةيبرالع ةكالممل
 :ةارإد مجلس عضو

رر ريديلوس ةك • ،لانويشان ش يرند بنإ
ر مرص ،تيوكيإ جيمز نتوبل •  ي

 – ةارإد مجلس ئيسر
قلتسم ةارإد مجلس عضو يمنابأ ليدو ./د

 :ةارإد مجلس عضو

 اننبل يسسو تييدكر •
 رطيس قسو تييدكر •

ر ق يذينفتال ئيسالر نصبم يشغل اكم  سلل
ر ديتيكرب اييقفرأ و ايكتر سط واألو ،ج هيا سيوس ي
يرند

 – ئيسالر بئان
 مجلس عضو

 بغ ةارإد
 يذينفت

 ضاهر نووبر

 :ةارإد مجلس عضو

 رطق يسسو تييدكر •
 ايكتر يسوت سييدكر •
 رطق ،نتجمنام يتالباك انتكماف •
 اتيلعملل يذينفتال ئيسالر نصبم يشغل اكم
قر  سيسو ديتيكرب اييقفرأ و ايكتر سط واألو سلل
ر ند ،ج هيا يري

 مجلس عضو
 ةارإد
 يذيفنت بغ

 يجازح حمدم

 :ةارإد مجلس ئيسر بئان
ر  ع()إيدا ةيالمال اقراألو عإيدا كزمر شةك •
 ،ةيدعوسال لتداو ةعلمجمو ةبعاتال

 ةيدالسعو ةيبرالع ةكالممل
 ةكالممل ،ةيناتمئاال اتملوللمع انيب •

 ةيدالسعو ةيبالعر

 مجلس عضو
 قلتسم ةارإد

 نعيمال قطار .د
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 مقي رارتج سجل يةدوعلسا بيةرعلا لكةمملا
مقر ةفاضملا ةميقلا ةبيض  ر

ىرخأ ةرادإ سلاجم ف ةيوضع نصبالم  ءاعضاأل

ر رر م ةك يمأتلل ةيالعالم • قالسو ف ةجدر ش)  ي
 ةيدالسعو ةيبالعر ةكالممل ،(ديالسعو

ر  ،تقنالم ضالعر شةك لدى ةارإد مجلس عضو
 ةيدالسعو ةيبرالع ةكالممل

ر ل يذيفنتال ئيسالر عفر ،ج هيا سيوس تيديرك ي
 ضايالر

 مجلس عضو
 ةارإد
 يذيفنت بغ

 يزلقوا اجدم

ر تاو ةاردإ عاطلق ةارداإل ةنبلج عضو •  بلا
،ر- ةيالعالم يج هيا سيوس تيديرك
 ايسسو

 ةارإد عاطلق ةيللمال يذيفنتال ئيسالر •
تاور  هيا يسسو ديتيكر – ةيالعالم بلا
اسيوس ،ر يج

 مجلس عضو
 ةارإد
 يذيفنت بغ

 انمهلو دراهبج

ًً
:رالحضو سجل لي اميف ،ادحاو اعامتجا 2021 امع خالل المجلس عقد  ي

يلبرأ 27 2021 لاألو عاتمجالا  ءاعضاأل
√  هبتاك مهدي
√  الغصن هدى

√  ضاهر نووبر

√  يجازح حمدم
√  يزلقوا اجدم
√  نابسع دعس

ر رر يحل 2022 ريا ربف خ يتار إل هيلتأج تم كنل، و2021 ربمسيد ف ةارداإل لمجلس ناثلا عاتمجاال عقد رالمقر من انك ً يي ر  ةيالمال قالسو هيئة لغتب يثح ،ةيالمال قالسو ةئيه دىل اثيدح يمضنملا المجلس ءاأعض يلسجت من ءاتهناال
ر ً عقد المجلس سيسع 2021 لاملا ماعلا لالخ يعامتجا عقد مدع نع اضيوعتو . 2021 ربمسيد 16 خ يراتب كبذل ي

ر .2022 ريا ربف ف الهأو دقع ،2022 لاملا امالع خالل اتاجتماع 3  يي
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مقر ةفاضملا ةميقلا ةبير 3000035774  ض

 ةاجعالمر ةنلج

ر ررر  يف امب ءاضعأ ةثالث من ألفتتو ،ماعلا لالخ ندأ دحب يعامتجا تعقدو ة،ارداإل سلجم ةشابم ةعجارملا ةنجل عبتت
رر  .سلجملا جراخ نم ءاضعأو يلقتسملاو ييذيفنتلا بغ ةرادإلا سلجم ءاضعأ كلذ

 ةفيظو ةيتقاللاس زتعز و ،ةيالمال ةباقالرو ةيخلالدا ةباقرال ةمظنأ ةليعافو ةيالمال يرتقارال ةاجعبمر ةناللج مقوت
رر . رجراخلا تاباسحلا عجارم ةيلعاف ةباقمر إل ةفاإض ،اهئادأ لع فستو ،ةكسلل ةيلخادلا ةعجارملا  ي

:لاتلكا ،2021 خالل ةجعاالمر ةنلج يلكشت ادةإع تم  ي

 للعضو ةيسمالر ةالصف
 يدجدال

يدجدال ةناللج عضو  يلتقسالم ةناللج عضو
 قمالر

 لسلستلا

 عضوو ةاجعالمر ةنلج ئيسر
 قلتسم ةارإد مجلس

نعيمال قطار .د ر بتات يساي 1 

 يذينفتال ئيسالر بئان
ر و طسوألا ق اتيلعملل  سلل

 ديتيكرب اييقفرأ و ايكتر
ر ند ،ج هيا سيوس يري

ةحالس أحمد هبتاك مهدي 2 

 :هماؤأسم ةيالتال ءاعضاأل منةيحالالةاجعالمر ةنلج ألفتت

 ئيس()ر نعيمال قطار .د *

 ضو()عيجازح حمدم *
 ()عضو ةحالس أحمد *

ر رًً :نآلا قفو 2021 ربمسيد 31 ف هتنملا ماعلا لالخ اديحو اعامتجا ةاجعالمر ةنعقدت لج  ي يي

يلبرأ 21 2021 لاألو عاتمجالا  ةناللج ءاأعض
√  هبتاك مهدي
√ ر  بتات يساي
√  يجازح حمدم
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ةنللج عاتمجاال عقد رالمقر من انك  ي ي

 مقي رارتج سجل يةدوعلسا بيةرعلا لكةمملا
مقر ةفاضملا ةميقلا ةبيض  ر

رر ر ف ناثلا  ءاتهناال يحل 2022 رياربف خيتار إلهيلتأج تم لكنو، 2021 ربمسيد
 ً ر

 يمضنملا المجلس ءاأعض يلسجت من
ً

 ضيوعتو
 كبذل ةيالمال قالسو هيئة لغتب يثح ة،يالمال قالسو ةئيه لدى اثيدح

 .2021 ربمسيد 16 خ يبتار
ر .2022 ريا ربف ف الهأو دقع ،2022 لاملا امالع خالل اتاجتماع  يي

 رلمخاطاةاردإ5
ًً مقوت ،عبتملا لمعلا جهنلا لإ ةافإض .ةيدوعسلا ةيبرعلا سيوس تيديرك لامعأ نم ايساسأ اءزج رطاخملا ةرادإ دعت  ي

ر ةرادإلا تايوتسم فلتخم لع اهتيمهأب عولا سنو اهيزعزتو اطرالمخ ةارإد ةفاثق ءاسإر مفهوم عل اطرالمخ ةارإد ي
ًر ًر ر اهتطشأنةافكعل ةبقطلما ءاتاجراإلو اتاسيسال منةعمومج ضعو خالل مناطبضنماجهنةكسلاعبتت.ةكسلاف  ي

ر  ةيجهنم تاوطخ ماظتناب ةكسلا ذختت اكم ،اتهباقمرة وطشناأل ذهه ةاردإل اسبنم عمل راإطب م،اع ، بشكلةممدعو
ً ر رر ةكسلا هب موقت طاشن لك ةعيبطل اقفو اههجاوت دق وأ ةكسلا هجاوت تلا رطاخملا نع غالبإلا دصرو ةبقارمو ديدحتل  ي

 ةيدالسعو ةيبالعر سيسو ديتيبكر ةاصالخ اتاسيسال يلدل إطار ضمن كذلو،هعنوو

 اطرالمخ بلتق راإط
ر سيوستيديركهددحتيذلارطاخملالبقتىوتسمفييكتفرطاخملالبقتراطإل ةسيئرلافئاظولاىدحإلثمتت  ي

ططخب ةطبترملا رطاخملا تايوتسم عم ةيدوعسلا ةيبرعلا سيوس تيديركل ةعباتلا رطاخملا لبقت ةرادإو رج هيا  ي
ر نامضو ةيميظنتلا اهداعبأو اهتارادإ ةفاكو ةيدوعسلا ةيبرعلا سيوس تيديرك لالخ نم ةكلمملا ف ةمئاقال عمالاأل  ي

ر  .ةكسلل ةيلامسأرلاو ةيلاملا ططخلا عم قفاوتلا
ر ً لع ةيدوعسلا ةيبرعلا سيوس تيديركاهقبطت تلارطاخملا لبقت لع ةردقلا تايوتسمبياعم تعتمد ك،لذل اقيقحت  ي

. رج هيا سيوس تيديرك لدى ةمخدتسمال ةيلدوال اطرالمخ بياعم قيبطت  ي
ر  رطاخملا ةرادإ تايجيتابسا

ررر ر عي ،اطرالمخ ةرادإ ةيجيتابسا تبت لجأ نم و ،لامعألا ةيجيتابسا عم قفاوتوت رطاخملا ةرادإ ةيجيتابسا تبطتر  يي
رر  ثلتمت .ءللعمال ةمدقملا تامدخلاو تاجتنملا لالخ نم رطاخملا نم يعم ىوتسم دوجو ةروض ةرادإلا سلجم

ر سيوس تيديرك فدهت .ليغشتلا رطاخمو نامتئالا رطاخمو ةلويسلا رطاخمو قوسلا رطاخم ف ةسيئرلا رطاخملا  ي
رر ر .داتايراإل قيقحت وأ /و ةكسلا أعمال ةييجتابسا ذيفنت قيعت دق تلا رطاخملا نم فيفختلا لإ ةيدوعسلا ةيبرعلا  ي

ر :ةيدوعسلا ةيبرعلا سيوس تيديرك تايجيتابسال ةيساسألا ئدابملا لي اميف دير  ي
 عم عقوتملا حبرلا /دئاعلا شامتي ثيح ،رطاخملا لمحتلددحمراطإ لإرطاخملا لبقت موهفمدنتسي- ر

رر رر سيوس تيديرك مبعت ال .يلوطال ىدملا لع ةميقلا ف ةدايز كانه نوكي نأ طسب ،ةلمتحملا رطاخملا  ي
 .حابرأو دئاوع قيقحت نود رطاخملا لمحت ةيدوعسلا ةيبرعلا

ر 3 دعق ةنلجال ستسع 2021 لاملا العام خالل يعامتجا عقد دمع عن ا  ي
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 بسالافادهألاعمقفتييذلاردقلاب الإاطرالمخ حملت يتم لن-
رر  بسا بسالافادهألاو

 مقي رارتج سجل يةدوعلسا بيةرعلا لكةمملا
مقر ةفاضملا ةميقلا ةبيض  ر

 ةيدوعسلا ةيبرعلا سيوس تيديركل ةيجيتا ر
 رطاخملا لمحت زوجي ال .لامعألا ذيفنت ةيجيتا و سيوس تيديرك ةعومجمل ةيجيتا

ر  تايلمعلا بناجب ةيسبلا دراوملاو ة ربخلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا سيوس تيديرك عتمت نم دكأتلا دعب الإ
 .رطاخملا كلت ةرادإل ةمزاللا

 ةيبرعلا سيوس تيديركل ةيلاحلا تاردقلاو دراوملا عم قفاوتي نأ لع ،رطاخملل لوبقم شماه ددح-
ر  .لامعألا ةيجيتابسا ةقاعإ نود رطاخملا نم ىوتسم لعأ باعيتسال ةيدالسعو

ً 
 لظتل كلذل اقفو لامعألا ططخ لدعتو ،رارمتساب رطاخملا شماه تايوتسمو رطاخملا تايوتسم دصرت-

 .دودحلا هذه قاطن نمض

ر  رطاخملا ةيجيتابسا فادهأ

رر ر :ةرادإلا سلجم اهدمتعا تلا ةيلاتال اطرالمخ ةيجيتابسا فادهأل رطاخم لع يوطنت تلا لامعألا ةطشنأ لثتمت  يي
 ر

نم لعأ ىوتسم ف لاملا سأر ءاقبإل ةيفاك لام سأر تايوتسم لع ظافحلا بجي :المال أسر ةياكف-  ي
ر حاتالم المال أسر جمح صدير .لامسأرلا جهاداإل تحاالو المال أسر ةياكف تابلطتمل ندألا دحلا  ي

رر ر .ةكسلا هفدهتست تلا نامتئالا فينصتلا ءايفتاس انلضم ارباستمر اطرالمخ ةظمحفو  يي
 امدنع اهب حرصملا ةيلاملا فادهألا قيقحت لع ةعومجملا تاردق فدهلا اذه معدي :حاباألر ارتقراس-

ر ر دعي ذإ ،حابرألا تابلقت نم فيفختلا ءانثأو ةيداعلا فورظلا لظ ف ةيلاملا فادهألا مألا ةكسلا ققحت  ي
ً  مسهاأل سعارأو ةيناتمئاال اتلتصنيفل ئيسالر كحرالم ةباثبم ايجخار ةنالمعل حبالر فأهدا يقتحق

ر  .يللحملا تايصوتو

 ةفاك ءافيتسال ةيفاك لاومأب ظافتحالا لالخ نم اهليومتو ةلويسلا رطاخم رادت :ةيالمال ةليوسال اطرمخ-
ر رر  ةلويسلا تايوتسم تابف لالخو ةداتعملا لامعألا صخي اميف ةيميظنتلاو ةلجاعلاو ةيدقاعتلا تامابلالا
 .ةجرحلا

 طارإل ةيملسلاةرادإلالالخنمءادألاةمادتسانامضلإفدهي:ةيسسالمؤ اطرالمخو اطرالمخ راإط-
ر ةيلاملابغرطاخملاولاثتمالامدعرطاخموليغشتلارطاخمكلذفامب،ةيسسؤملارطاخملاورطاخملا  ي

ر  .ةيلبقتسملا تايلمعلا ةيجيتابساو ةيمويلا تايلمعلا ذيفنت لالخ ىرخألا
 ر رر

رطاخملا زكرم لخاد عونتلا مدع بناوجب فابتسا لكشب مكحتلا لإ فدهت :(بكبلا) عنوتلا دمع رخاطم-  ي
ر ًًر عم حابرألا رارقتساو ةكسلا ىوتسم لع لاملا سأر ةيافك لع ايرهوج ارطخ لثمت تلا تاداريإلا وأ  ي

 .ةعونتم ليومت ةدعاق لع ظافحلا

 مع ةالقع ة أوملاعم ة أويلمع يأ بنجت لإ فدهت :ةيجارتال ةالسمعبةلقتعالم اطرالمخ من فيفتخال-
 .ةيراجتلا ةسمعال لع رثؤت ةلوبقم بغ رطاخم اهنع أشني دق ليمع يأ
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 ر
يفظوم بناج نم لوبقملا بغ كولسلا نع ةئشانلا رطاخملا فيفختو ةرادإ لإ فدهت :كلوسال اطرمخ- ًً رر  ةعمسوأ ةيلاملابغوأ ةيلاملا لئاسملاب قلعتياميفايبلساعابطنا كبيدقام ،هباشاموأاهيلثمموأ ةكسلا

رر  .قاوسألا ةهازن وأ ةكسلا وأ كنبلا وأ يفظوملا وأ ءالمعلا
ر رر رر بثأت اهل نوكي دق تلاو ،تاكسلا يب ام ةمئاقلا رطاخملاب مكحتلا لإ فدهت :تاكسلا يب ام رطاخم-  ي

رر  .(زكبلا) عنوتال دمع اطرمخ أو ةلويسلا رطاخم وأ ةعومجملا وأ مألا ةكسلا لام سأر ةيافك لع لمتحم

رر  ،ةرورصلا دنع ،رطاخملا فادهأ ددحت .لماكلاب ةكسلا ىوتسم عل بقطنت ةسيئر دئابم فداهاأل ذهه تشكل
ًر  .رطاخملالمحتىدمضيستعر الذي يونسلاريرقتلانمءزجكايونسرطاخملاتائفبسحةيجيتابسالالدعتو

ر نوناقلا تاباسحلا عجارم ريرقتو لاملا ءادألا 6  يي
ر :ةسيئرلا تاشؤملا لع ةلخدملا تابغتلاو 2021 ماعل لاملا ءادألا لي اميف دري  يي

 :تاداريإلا
ر لاملا ماعلا ف يدوعس لاير نويلم 34.0 غلبمب ةنراقم ،يوعس لاير نويلم 64.9 ،2021 لاملا ماعلا تاداريإ تغلب  يي ي

،الحفظ مسوروةساطالو اتيلعم عن ةتجانال داتايراإل عاتفار إل كذل ديعو و،%91 لاوحب ردقت ةدايزب ،2020  ي
 ةنراقم يدوعس لاير نويلم 23.2 إل تصللينوس اسأس عل %31 ةبسنبةساطالو اتمخد داتايرا فعتتار يثح

ر يالرنيومل .431 بلغتل %261 ةبسنب الحفظ مسور فعتتار انميب،2020 ماعفيدوعس يالرنيولم 17.7 بلغبم  ي
ر ررر ميدقتو بيتبلا تامدخ تاداريإ تغلب يح ف .2020 ماع ف يدوعس لاير نويلم 8.7 غلبمب ةنراقم يدوعس  يي

ر تاداريإ تضفخنا دقو .2020 ماع ف يدوعس لاير نويلم 2.5 غلبمب ةنراقم ،يدوعس لاير نويلم 7.7 اتشارتساال  ي
ر إلكذل جعيرو،2020 ماع ف يدوعس لاير 5.2 غلبمب ةنراقم ،يدوعس لاير نويلم 2.5 بلغتلةائلسال اتتثمارساال  ي

 .ماعلا لالخ ةدئافلا لدعم ضاخفان

 ةييلشغتال اتفوالمرص
ر رر غلتبل 2021 ف ينوس اساس عل %44 عدلبم نخفضتا تلاو يفظوملا اتاقاستحقو اتبور اتفومرص تتضمن  يي

ر عدد فضانخفاال الكذلىزيعو، 2020 هنسلل ديسعو اليرنيومل 34.0 بةنمقار ديوسع يالرنيومل 18.9  ي
رر ماعلل ضايرال عفر – رج هيا سيوس تيديرك فظوم دعم فيكالت ءانثتاس مع ،كذلب ةطبتالمر التكاليفو يفظوملا يي ً رر ر .عرفلاوةكسلايبتامخدال اتياقتفال اقفو ديوسع يالرنيومل 4.9 لغتبتلا 2020  ي

 :ىرخألا ةيليغشتلا تافورصملا

 ديسعو يالرنيومل 24.6 بةنمقار 2021 املع ديسعو يالرنيومل 26.0 ىخراأل ةييلشغتالتافوالمرص لغتب
ر عفر – رج هيا سيوس تيديركفظوم اليفتك ثليم الذي لاير نيومل 4.9 بلغم ءانثتاس مع ،%6 عاتفارب 2020 املع يي ًً رر  يلامجإ ضفخنا يف،كالتال فضخ دجهول ارظن ،عرفلا و ةكسلا يب تامدخلا تايقافتال اقفو 2020 املع ضايالر
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ر  املع يدسعو يالرنيومل 58.6 بةنمقار 2021 املع ديعوس يالرنيومل 44.9 لإ لصيل ةكسلل ةيساسألا ةفلكتلا
ر .ظفحلاو ةطاسولا موسر لثم تاداريإلا ف ةسوململا ةدايزلا مغر ،2020  ي

رر ةبيرصلا عاطتقا لبق ةراسخلا /حبالر فاص  ي
رً  ابلمق يالر نيومل 20.0 هقدر ةبيرصلا بلق احبر ةيدالسعو ةيبالعر يسسو يتيدكر سجلت ، 2021 املع ةبسنبال

ر .ينوساسأسعل٪181ةبسنبحاباألرفادةيزأي، 2020 ةيالمالةنسلليالرنيومل 24.7 اهرقدةسارخ  ي

رر  :2021و 2017 ماع يب ام ةبفلل ةيسيئالر ةيالمال تانايبال هانأد لدوالج حضيو

 لاملا ماعلا
2021

قدقم) ( 

 لاملا ماعلا
2020 

 ق(دق)م

 لاملا ماعلا
2019 

 ق(دق)م

 لاملا ماعلا
2018 

 ق(دق)م

 لاملا ماعلا
2017 

 ق(دق)م

 دبنلا
ديوعس الين رمليو) (

428.1 574.4 509.5 341.6 378.0  ةلودامتلا لصوألاو ةيدقالن

5.0 4.6 6.8 2.8 3.0  ةلوادتملا بغ لوصألا

433.1 579.0 516.3 344.4 381.0 لوصألا لامجإ ي

13.5 173.1 85.1 2.0 2.0  ةلودامتلا ملخصوا

4.5 7.5 8.1 3.6 4.4  ةلوادتملا بغ موصخلا

18.1 180.6 93.2 5.6 6.4 موصخلا لامجإ ي

415.0 398.4 423.1 338.8 374.6
رر يمهاسملا قوقح فاص  ي

433.1 579.0 516.3 344.4 381.0 
قوقحو موصخلا لامجإ ي

ر  يمهاسملا

64.9 34.0 31.2 8.5 5.3 تاداريإلا لامجإ ي

44.9 58.6 59.0 45.0 33.3 تاقفنلا لامجإ ي

20.0 (24.6) (27.8) (36.5) (28.0)
رر بئا(ةراسخلا)/حبرلا فاص  ي رصلا لبق

*16.3 )24.6( )27.8( )36.5( )28.0(
ر (ةراسخلا)/حبرلا فاص  ي

ر  .يدوعس لاير نويلم 3.7 ةغلابلا لخدلا ةبيض مصخ دعب*

ر  ينوناقلا تاباسلحا عجامر يررقت
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 ليةاخدلا عةاجلمرا 7
ر  ءارجإب ةصاخلا تابلطتملاو مهل صخرملا صاخشألا ةحئال لع تابيغت 2020 ماع ف ةيلاملا قوسلا ةئيه ترجأ

 ثالث كل ةمر لإ اويسن ةمر نم ةيلخادلا ةعجارملا ةبتو تضفخ ثيح ،(أ-62 ادةمال اجعر)ةيخلالدا ةاجعالمر
 .تاونس

ً  ةعمجموو ةيدالسعو ةيبالعر يسسو ديتيكر لدى ةيخلالدا ةاجعالمر يقفر عمل ،تاهيجوتلا كلت عم ايشامت
ً ر  ةجيتنلإادانتسابكأوأتاونس(3)ثالثلكةدحاوةرمحبصتلةيلخادلاةعجارملاةبتوبيغتلعسيوستيديرك

 اتهاجعمروكذل جببمو ةمخدالىتوسمةياقاتف يثحدت تماكم،ةيلاخالد ةاجعالمر يقفر دهأع الذياطرالمخ ييمتق
 .ايعهقتوو

رر ر طرؤت لمببادتلاو ءاتاجراإل كلت أن إال ة،ساطالو اتمخد سمق عل الفعال فاشإللببادتةارداإل ذتتخايحفو  ي
رر  يلماعلل ةيخصشال تاللتداوا عل ةباقالر يزتعز ةروض لا ةيلخادلا ةعجارملا قيرف يررتق راأش يثح ة،يافك ةربصو

رر ر يردوال ييمتقالب تعلقيايمفةيتثمارساالةيفالمرص اتمخدالوةيالعالم تاوبلاةارإدعاطقيبناوتعالو،سمالقف  يي
ر ر ررر ،سمالق عل فاشالافرالقصو بعض ال أدى يينعملاييفسملا يعجم ةكشارم عدم أن اليرتقرال شارأو ،هيظفلمو  ي

 طاراال ضمن اتزاوالتج صدرةيلأرقصو مع ديوسعالقلسولةمئالمبغ اتنتجم سمالق عمل إطار شمل يثح
 .سمالق لاعمال امالع

رر  ةيخلالدا ةاجعالمر يقفر مبعيو ،ةركوالمذ اطرالمخ ييدلتح سعتو بقاسمةالجلمع ةيصحيحتببادتةارداإل ذتنف
ر CR-) اطرللمخ ةالمستمر ةباقلمراةكرمذ فكرماذ لبعض ةيحيحصتلاببادتلاو ءاتاجراال كتل ةياكف مدى من التحقق  ي

.)2021-31 

 نتجو ةالعادل ةيمالقنوخزميدحدتوئراسالخوحاباألر اتيبعمل ةلقتعالم ءاتاجراالةعاجمر تم،كذل إلةضافباإل
ر  ة؛يالمال تجالسالةدقو كتمالاانلضم ةالعادل ةيمالقنوخزمةباقمروديحدت بطاضو ىتوسمفعرةروضكذل عن

ر ةطبترالم ةيبساالمح تجالسلا ةارإد جذنموو ةالعادل ةيمالق نوخزم تشمل تلا ةقلتسلماسعاراأل من التحقق ةيعملو  ي
 ةسايسو (P-23012)ةقلتسالمراسعاأل من التحقق ةاسيس)ةيخلالدا اتاسيسال مع اتيالعمل قافتو انلضم كبذل

رر  لعفبيوةشابمةربصو ةاردإلا مع ةيخلالدا ةاجعالمر يقفر ناوتعياكم ،(P)-(00053 ةيباسالمح تجالسال ةارإد
ر .ةكسبال ةلقتعالم ةيهرالجو تاروطتلاو ميظنتلا طاراإل لع ةيراجلا تابيغتلاب عالطا  ي

 عةاجلمرا جنةل دهعت 8

ر :لي ام ةيداملا بناوجلا عيمج نمو اهملع دح لع ىرخألا ةينعملا فارطألاو يمهاسملل ةعجارملا ةنجل نمضت  ي

 ةباسنم اتباسح ترافبد اظتفحاال-

 فعال نحو عل هبيقطتيم وتصمال يثح من ةيخلالدا بطاالضو نظام ةمسال-

 ً ي

18 



    
          

             
        

       
       

 

  

 

           
 
    

              

       

                                 

                                 

                
 

                      

 

       

                     

           

                  

     

                          

                       

           

                             

                         

         
 
  

                        

                            

          

 

    

                 
 

    

 يةدعولسا بيةرعلا سيوس يتيدرك
فتاه 9700 203 1 966+  5000.ب.ص
سكاف 9794 203 1 966+ دك فهلملا قيرط  سيوس يتيدرك

08104-37 مقية رلاملا قلسوا ئةهي صةخر  12361 – 6858 ضايرلا
1010228645 
3000035774 

 مقي رارتج سجل يةدوعلسا بيةرعلا لكةمملا
مقر ةفاضملا ةميقلا ةبيض  ر

ر  اهتطشنأ رارمتسا لع ةكسلا ةردق مدع لإ بشي ليلد دوجو مدع-

 .هالعأ ةدراولا بناوجلاب قلعتي اميف اهتيلعافو ةيلخادلا طباوضلا ةيافك لع ةعجارملا ةنجل دكؤت

 نيةونلقاا ءاتاجزلاو باتلعقوا 9

يسوس ديتيكر عن الصادر 2020 لاملا امالع عن ةارداإل سمجل يرتقر أنشب اتظحمال ةيالمال قالسو ةئيه تأصدر  ي
ر خاذتا تم يثح ،2020 لاملا ماالع عن "ءالمعلا لاومأ ريرقت" ميدقت ف أخرتال أنشب ككذلو ،ةيدالسعو ةيبالعر يي ر ً  ماع خالل ةكسلا عل اتماغر أي ةيالمال قالسو ةئيه ضرفت ملو .ًلبقتسم كذل ثدوحل ايتفاد ةمالالز ببادتال

.2021 

 ةعالقلا ذات فاطرألا اتفصاحإ 10
ً
 صنصوالم النحو عل ةارداإل مجلس يرتقرب ةلقتعالم ةيلاملا قوسلا ةئيه حئاول لع ةلخدملا ةبخألا تاليدعتلل اقفو

ر :ةالقالع تذا فاطراأل تاصاحإف انيب اةنأد ، 6-1 قحلملافهيلع  ي
رر رر -6 قحلملا فدراولا فيرعتلا فدوصقملا تعملاب ةعبات تاكش يأ ةيدوعسلا ةيبرعلا سيوس تيديركىدل سيل-  يي

 .(4 بندال)1
رر  أو ةمصلح يأل نيديفتسميكلاممهبراقأوأنيذيفنتلايلوؤسملارابكوأةرادإلاسلجمءاضعأنميأدعي ال-

ر ر ةبعاتال اهتاكش أو ةيدوعسلاةيبرعلاسيوستيديركنيدتاودأوأمهسأفباتتكاقوقحوأةيدقاعتةيلامقاروأ  ي
رر ر .(16 بندال)6-1 قحلملا ف دراولا فيرعتلا ف دوصقملا تعملاب  يي

ر رر دراولافيرعتلافدوصقملاتعملابةلصيذصخشوةيدوعسلاةيبرعلاسيوستيديركيبةلماعميأرجت لم-  ي
فاطراأل مع تعامالتبال انيب 2021 لاملا ماعلل ةققدملا ةيلاملا مئاوقلا تلمش .(18 ندبال)6-1 قحلملا فر  يي

ر .(ةلقتسم ةروصب ةيلاملا قوسلا ةئيه لإ تمدق تلاو) ،ةالقالع ذات  ي
ََ 

 اتهارإد مجلس ءاأعض أحد لكش ةيدالسعو ةيبالعر يسوس يتيدكر ادتهعق تمعامال أو أعمال أي اكنه ليست-
ر ً رر  يف دوصقملا تعملاب ة،لحمص وأ اهب افرط مهنم يأب ةقالع يذ صخش يأل وأ ييذيفنتلا ايهلومسؤ كبارأو

ر .(19 بندال)1-6 قحلملا ف دراولا فيرعتال  ي

 ىخرألا اتحصااإلف 11
ًً  .ايدوعس لاير نيومل18.1 مالخصو عمجمو بلغيو ،ضوقر أي ةكش رال عل اقحتسم لم يكن ،2021 ربمسيد ةيانهب
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12 

 يةدعولسا بيةرعلا سيوس يتيدرك
فتاه 9700 203 1 966+  5000.ب.ص
سكاف 9794 203 1 966+ دك فهلملا قيرط  سيوس يتيدرك

08104-37 مقية رلاملا قلسوا ئةهي صةخر  12361 – 6858 ضايرلا
مقي رارتج سجل 1010228645 يةدوعلسا بيةرعلا لكةمملا
مقر ةفاضملا ةميقلا ةبير 3000035774  ض

 : العليا ةداراإل و ةداراإل مجلس ءاأعض آتافمك

 ةارداإل مجلس ءاأعض
 يلقتسملا

 ةارداإل مجلس ءاأعض
 ييذيفنتلا بغ

 مجلس ءاأعض
 ييذيفنتلا ةرادإلا

 انيبال

00.00،015 - -  ةارداإل مجلس تاسجل رحضو بدل

- - -  نالج تاسجل رحضو بدل

440.006،17 - -  ةينوسالة ويردوال تآافالمك

- - - ةير  بفحتلا ططخلا
- - -  ىأخر ةينيع ايامز ضات أويي تعوأ

 ينوس ي أول شهركشب دفعت
440.001،19 - -  عالمجمو

 أو تآافالمك أعل عل الوحص ينالذ )5( ييذيفنتلا يلوؤسملا كبار
 لاملا ريدملاو يذيالتنف ئيسالر لإ ةفاضإلاب ،اتضيتعوال

 انيبال

870.393،325،  رجواألو اتبوالر

658.481،282،  تالالبد

415.445،081،  ةينوسالة ويردوال تآافالمك

- ةير  بفحتلا ططخلا
-  تالالعمو
-  ىأخر ةينيع ايامز ضات أويي تعوأ

 ينوس ي أول شهركشب دفعت
944.31،690،8  عالمجمو

 كبار أو ةيبالعر ةيدالسعو سيوس يتيدكر مجلس ءاضأع من عضو أي لتنازي لم :اتيضتعوالو تآافالمك
رر  .اتضيوتع أو آتافمك أي عن ييفيذنتال يلوؤسملا

رر ر  كذل و المجلس اتسجل همرضولح يضتعو أو ابلمق أي ييذيفنتلا بغ و ييذيفنتلا ةرادإلا مجلس ءاأعض فلتيال
ر . رج أي سيسو ديتيكرأو ةيدالسعو ةيبالعر سيوس تيديرك ىدل يفظوم مهتفصب  ي
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